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11.10. O prazo de validade do Concurso será de 1 (um) ano,
contado a partir do dia subsequente à publicação do Edital de Ho-
mologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo, a critério do órgão interessado no certame, de acordo com o
artigo 12 da Lei nº 8.112/1990.

11.11. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tal fim a
homologação do resultado final do Concurso publicada no Diário
Oficial da União.

12. DOS RECURSOS
12.1. Caberá recurso à instância imediatamente superior con-

tra qualquer ato praticado por autoridade ou Órgão competente, por
estrita arguição de ilegalidade, com base na Resolução nº 13/2010, do
Conselho Universitário, que cuida dos procedimentos a serem ob-
servados para interposição de recurso pelo candidato.

12.2. Os recursos serão apresentados à Congregação, em
última instância, contra a homologação ou a anulação total ou parcial
do Concurso, no prazo de dez dias, contados a partir de sua di-
vulgação oficial por Edital afixado em local público e visível ou por
publicação em órgão de comunicação, interno ou externo à Uni-
versidade.

12.2.1. O Diretor da Unidade deverá cientificar os demais
candidatos do respectivo concurso sobre a interposição de recurso,
disponibilizar, para consulta, o inteiro teor da documentação apre-
sentada pelo recursante, e solicitar que, caso queiram, se manifestem
no prazo de dez dias, apresentando suas alegações.

12.2.2. A decisão do órgão competente deverá ser precedida
por exame e parecer de relator(es) indicado(s) pela autoridade ou
órgão competente.

12.3. A autoridade que preside o Órgão a que for apre-
sentado o pedido de reconsideração ou de interposição de recurso
decidirá, em exame preliminar, sobre os requisitos de sua admis-
sibilidade.

12.3.1. O pedido de reconsideração e a interposição de re-
curso somente serão recebidos:

I- por escrito;
II- dentro do prazo;
III- pelo órgão competente;
IV- por quem seja legitimado;
V- pessoalmente, mediante protocolo.
12.3.2. O pedido deve ser protocolizado perante a autoridade

ou órgão contra o qual se interpõe o recurso ou o pedido de re-
consideração.

12.3.3. Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de
reconsideração ou o recurso será julgado, observado o disposto no
artigo 126 do Regimento Geral da UFMG.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão

contados de modo contínuo.
13.2. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui

o dia do vencimento.
13.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em

que não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em
que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.4. O Concurso não será interrompido em caso de falha
técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº 429, DE 6 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Letras. VAGA(S): 01 (uma).
ÁREA DE CONHECIMENTO: Letras - Língua Alemã. TITULA-
ÇÃO: Graduação em Letras com habilitação em Alemão ou Por-
tuguês-Alemão. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da
data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco)
dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE SE-
LEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e prova didática. PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do
dia subsequente à publicação do Edital de Homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão
interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na Secretaria da Faculdade de
Letras, no horário de 09:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:30, nos dias
úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum

vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 3.117,22 (três mil cento e
dezessete reais e vinte e dois centavos). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.527,89 (três
mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos); título
de Mestre, será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e nove reais e
doze centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.697,61 (cinco mil
seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 28/06/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de preços de Fornecimento e instalação de Câmaras Frias
para atender às demandas do Restaurante Universitário e do Centro
de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas, da Univer-
sidade Federal do Oeste da Bahia, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Li-
citados: 00001 Novo Edital: 07/07/2017 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Professor Jose Seabra de Lemos,
316 Recanto Dos Pássaros - BARREIRAS - BA. Entrega das Pro-
postas: a partir de 07/07/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 19/07/2017, às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

ERIKA RENATA MARTINS MERTENS
Pregoeira

(SIDEC - 06/07/2017) 158717-26447-2017NE800401

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2017

A UFOB torna público o resultado do julgamento das pro-
postas referentes a Tomada de Preços n° 01/2017 que tem como
objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa especializada para Construção do Centro de Referência em
Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD) no Campus Reitor Ed-
gard Santos Universidade Federal do Oeste da Bahia no município de
Barreiras, Estado da Bahia, mediante o regime empreitada por preço
global, conforme condições, quantidades, exigências e especificações

discriminadas no Projeto Básico - ANEXO I, que é parte integrante
do Edital. Abrem-se os prazos recursais previstos em lei. Conferência
da Ata nº 05 na página de licitações https://ufob.edu.br/licitacoes-
ufob. Empresas classificadas: 1º. NABLA PROJETOS E CONSTRU-
ÇÔES LTDA - EPP, CNPJ: 23.997.164/0001-30 com o valor de
R$825.995,76 (oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e
cinco reais e setenta e seis centavos); 2°. IRKA CONTRUÇÔES
LTDA, CNPJ: 16.879.847/0001-28 com o valor de R$ 868.387,54
(oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos); 3°. TM CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ: 21.596.575/0001-99 com o va-
lor de R$ 870.466,55 (oitocentos e setenta mil reais, quatrocentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos); 4°. JC EN-
GENHARIA LTDA-ME, CNPJ: 19.276.668/0001-94 com o valor de
R$ 885.814,90 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quatorze
reais e noventa centavos); 5°. CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA,
CNPJ: 04.490.079/0001-37 com o valor de R$ 909.000,00 (nove-
centos e nove mil reais); 6°. METRO ENGENHARIA E CONSUL-
TORIA LTDA, CNPJ: 07.478.417/0001-03 com o valor de R$
911.950,02 (novecentos e onze mil, novecentos e cinquenta reais e
dois centavos); 7°. LEOMA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA EPP, CNPJ: 03.318.902/0001-69 com o valor de R$
914.170,76 (novecentos e quatorze mil, cento e setenta reais e setenta
e seis centavos); 8°. CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
EPP, CNPJ: 20.591.114/0001-60 com o valor de R$ 914.831,86 (no-
vecentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e seis
centavos); 9°. CONSTRUTORA MESTRE SILVA LTDA, CNPJ:
16.493.405/0001-49 com o valor de R$ 922.500,90 (novecentos e
vinte e dois mil, quinhentos reais e noventa centavos); 10°. PAULUS
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.660.470/0001-60 com o
valor de R$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais); 11°.
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ:
01.724.109/0001-34 com o valor de R$ 972.882,75 (novecentos e
setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco
centavos). Empresa desclassificada: CTN CONSTRUTORA LTDA
EPP, CNPJ: 16.071.664/0001-81.

AIRAN AIRES ANDRADE
Presidente da Comissão Especial de Licitação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 748/2017 - UASG 153063

Nº Processo: 11310 / 2017 . Objeto: Aquisição de insumos
para atender o Programa de Pós-Graduação em Odontologia Total de
Itens Licitados: 00089. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dispensa de licitação para
uso em pesquisa científica Declaração de Dispensa em 04/07/2017.
FRANCISCO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS. Diretor Dga. Ra-
tificação em 04/07/2017. MAURO DE AMORIM ACATAUASSU
NUNES. Diretor Ics. Valor Global: R$ 74.813,87. CNPJ CONTRA-
TADA : 01.547.208/0001-98 BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUI-
DORA LTDA. Valor: R$ 5.707,60. CNPJ CONTRATADA :
03.031.741/0001-28 ALVES & CAMARA LTDA - ME. Valor: R$
366,00. CNPJ CONTRATADA : 04.063.097/0001-32 SP LABOR-
COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. Va-
lor: R$ 2.237,95. CNPJ CONTRATADA : 06.293.775/0001-89 KLO-
NELIFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BIOTEC-
NOLOGIA EIRELI - EPP. Valor: R$ 15.219,50. CNPJ CONTRA-
TADA : 14.067.722/0001-78 JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO -
EPP. Valor: R$ 12.283,08. CNPJ CONTRATADA : 67.774.679/0001-

47 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Valor: R$ 3.121,24. CNPJ CONTRATADA : 68.218.593/0001-09
RP3X COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. Valor: R$
25.808,00. CNPJ CONTRATADA : 68.337.658/0001-27 SIGMA-AL-
DRICH BRASIL LTDA. Valor: R$ 6.565,00. CNPJ CONTRATADA
: 85.050.110/0001-10 S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATO-
RIAIS - EPP. Valor: R$ 3.505,50

(SIDEC - 06/07/2017) 153063-15230-2017NE800405

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 27/2017 - UASG 150220

Nº Processo: 90464/2017 . Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em manutenção corretiva em 2(dois) Campimetro, com re-
posição de peças conforme descriminação:1) equipamento de cam-
pimetria computadorizada, marca Carl Zeiss Meditec, modêlo 745,se-
rial: 745 - 2894 e modêlo 750 i, s/nº: 750 I - 12310 - 2)Equipamento
de Campimetria Computadorizada, marca Carl Zeiss Meditec, modelo
745 i, s/nº: 750 I - 12310 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Para uso imediato em procedimentos nos pacientes do Hospital Bet-
tina Ferro. Declaração de Inexigibilidade em 05/07/2017. IVANA AU-
GUSTA BRITO DE SOUSA. Diretora Administrativa. Ratificação em
05/07/2017. PAULO ROBERTO ALVES DE AMORIM. Superinten-
dente do Complexo. Valor Global: R$ 16.150,52. CNPJ CONTRA-
TADA : 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

(SIDEC - 06/07/2017) 150220-15230-2017NE800048

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 03362/2016. Partes: Brasilsat Harald S.A. e Universidade
Federal do Pará. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
comodato de bens e equipamentos, objetivando a inclusão de mais
dois equipamentos. Valor dos bens: R$59.873,47. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Justiça Federal Curitiba - PR. Data
da Assinatura: 20/06/2017. Assinaturas: João Alexandre de Abreu,
por Brasilsat Harald S.A., e Gilmar Pereira da Silva, pela UFPA.
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